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Iktatószám: NGSZ/481-16/2021/I001 

A koronavírussal összefüggő kormányzati és önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatos  

FIGYELEMFELHÍVÁS  

KÖZÉTKEZTETÉS 

tárgyában 

2021. április 19. hétfőtől, 

középfokú és kollégiumi intézmény étkezői számára  

A digitális oktatás folytatására tekintettel az alábbiakban felsorolt intézmények esetében továbbra is minden 

megrendelt (le nem mondott) ebéd étkezés kiszállításra kerül a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes 

Technikum és Szakgimnázium (továbbiakban SZSZC Gábor Dénes Intézmény) átvevőhelyre (6724 Szeged, Mars 

tér 14.). A rendkívüli helyzetre tekintettel csak ebéd biztosított az étkezők részére, az NGSZ hivatalos honlapján 

(www.ngsz.hu) kihirdetett középiskolai étlap szerint megrendelt „A” vagy „B” menüvel. 

Az ebéd ételhordóban vihető el minden munkanap 12 óra 30 perctől 14 óráig az SZSZC Gábor Dénes Intézmény 

tálalókonyhájáról (6724 Szeged, Mars tér 14.), az „Árkád Szeged” melletti Bakay Nándor utca felől lehet bemenni, 

nem az iskola főbejáratán. Az átvételhez nem kell bemenni a konyhára, szabadtéren történik a sorban állás. 

 Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 

 Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 

 Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola 

 Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Műszaki Technikum 

 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola 

 Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Technikum 

 Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola 

 Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum 

 Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Technikum 

 Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Technikum 

 Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium 

Az alábbi intézmény esetében az intézményben lehet ételhordóban átvenni a megrendelt étkezéseket az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanulóknak, felnőtt étkezőknek: 

 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola: átadás-átvételi időpont: 

11 óra 30 perctől 13 óráig. Az iskola étkezői esetében az intézményi oktatás fenntartása miatt a kisétkezések 

is rendelhetőek. 

  

http://www.ngsz.hu/


 

2 | 2 20210415 Tájékoztató középfokú és kollégiumi intézmény étkezés biztosításáról digitális oktatás alatt.docx 

Az alábbi intézmény esetében az intézményben lehet kidobozolva átvenni a megrendelt étkezéseket az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanulóknak, felnőtt étkezőknek: 

 Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: átadás-átvételi időpont: 11 óra 30 

perctől 12:30 óráig.  

A Szeged Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézményében elhelyezett kettős állampolgárságú kollégiumi 

ellátottak részére minden megrendelt (le nem mondott) étkezés kiszállításra kerül az eddigi gyakorlat szerint a Szeged 

Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézményébe, hazautazás függvényében az étkezést kérjük lemondani. A 

következő napi rendelést lemondani minden tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig lehet. 

A digitális oktatás ideje alatt a kollégiumi ellátást igénybe vevő ellátottak részére a Szegedi Városi Kollégium 

Székhelyintézményében és Tagintézményeiben minden megrendelt (le nem mondott) étkezés kiszállításra kerül az 

eddigi gyakorlat szerint. Amennyiben a kollégiumi elhelyezésükben változás következik be, jelezzék az NGSZ 

közétkeztetési ügyfélszolgálatán (e-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu, tel.: (62) 561-960) a kihirdetett nyitvatartási 

időben (hétfő-csütörtök 7-17 óra, péntek 8-13 óra) az étkezések átirányítása miatt, hogy melyik kollégiumban kaptak 

elhelyezést. 

 

Abban az esetben, ha nem igénylik az étkezést kérjük, mondják le az ETELKA Portál segítségével, vagy az NGSZ 

közétkeztetési ügyfélszolgálatán (e-mail: kozetkeztetes@ngsz.hu, tel.: (62) 561-960) a kihirdetett nyitvatartási 

időben (hétfő-csütörtök 7-17 óra, péntek 8-13 óra). A következő napi rendelést lemondani minden tárgynapot 

megelőző munkanap 9 óráig lehet. 

A lemondásokból eredő túlfizetés összege a következő rendelés során jóváíródik vagy visszaigényelhető az NGSZ 

honlapján (www.ngsz.hu) a Közétkeztetés menüpont alatt található KÉ-05 nyomtatvány kitöltésével és 

megküldésével a kozetkeztetes@ngsz.hu e-mail címre. 

 

Szeged, 2021. április 15.  

 dr. Tóth András László s.k. 

 igazgató 
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